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O Ispa pela voz 
dos novos estudantes 
Iniciou-se um novo ano letivo e, com ele, centenas de estudantes voltaram a escolher o Ispa 
- Instituto Universitário como a sua instituição de ensino superior. A dar os primeiros passos 
neste novo ciclo de estudos, os novos alunos das licenciaturas em Psicologia, Biologia e Edu-
cação Básica partilharam com a FORUM como está a ser esta entrada no ensino superior. 

"O Ispa é uma 
referência" 

"Estou a concretizar 
o meu sonho" 

"Está a ser 
uma experiência 
fantástica" 

Joana Carreiras, 18 anos, 1.° ano da 
Licenciatura em Educação Básica 
Estudar no Ispa está a ser uma 
experiência inesquecível porque estou 
a concretizar o meu sonho. Até agora, 
tem mesmo superado as minhas 
expectativas. Há mais interação e mais 
convívio do que esperava, e todas as 
pessoas nos fazem sentir confortáveis, 
tanto os alunos do meu ano, como 
os de outros anos e os professores. 
Estou a gostar das aulas e sinto que é 
mesmo isto que quero fazer. 

Júlia Rodrigues, 17 anos, 1.° ano da 
Licenciatura em Psicologia 
Para mim, o Ispa é uma referência 
pelo prestígio que tem no país, 
nomeadamente junto dos psicólogos. 
A minha mãe estudou cá e tinha boas 
referências dela, porque gostou da 
experiência e sentiu que é uma boa 
instituição de ensino superior. Esta 
primeira semana de aulas está a ser 
boa e a corresponder às expetativas. 
Encontrei um bom ambiente, as 
pessoas são acessíveis e sinto que 
fui bem acolhida. Daqui para a frente, 
espero que continue a ser tão positivo 
como foi até agora. Pelo feedback que 
os alunos mais velhos nos dão, penso 
que isso vai acontecer. 

Vicente Moutinho, 18 anos, 1.° ano da 
Licenciatura em Biologia 
Até agora, estou a adorar, está a ser 
uma experiência fantástica, tanto a 
nível da turma como do ambiente da 
instituição, que é único. Estou a adorar 
o curso, as matérias e os professores. 
São professores com muita cultura, 
muito informados e que não estão lá 
apenas para dar a aula: querem mesmo 
que tu percebas tudo e estão sempre 
disponíveis para ti. Ao entrar em Biologia, 
vim um pouco à descoberta. Pela minha 
experiência até agora, este é um curso 
bom e existe muita entreajuda com os 
alunos do 2.° e do 3.° ano. 

Ispa  -  Instituto Universitário 
Psicologia 1 Biociências 1 Educação 
Para saberes mais sobre o Ispa e sua 
oferta formativa, vai a  ispa.pt. 

1 
4 

100. 

1 

4 

o 

`4 


